
ل أو هههذا أيجوز التشكي دون مصيبة من السنسان أصاب بما البخبار طيب
؟

أنننا ( بل:  قال حيث وسلم عليه الله صلى النبي من هذا هذا, وقع يجوز
أصههابه بمهها يتكلههم شههخص بيههن فرقهها هنههاك حرج, يعني  ول) رأساه وا

بخبر, مجرد فقط أصابه عما يخبر شخص وبين لمخلوق شكاية أو تسخطا
بالنيات.  والعمال

عههن ينههبئ يجوز, ومهها ل ما فعل عن المصيبة عند الجوارح : حبس الثاسني
ذلههك, أشههبه الشعور, ومهها الخدود, سنف الجيوب, لطم شق الغضب, مثل

فههاعله مههن وسلم عليه الله صلى النبي تبرأ للصبر, ولهذا مناف أيضا هذا
بنندعوى ودعننا الخدود ولطم الجيوب شق من منا ( ليس:  فقال

 ) الجاهلية
أعظمههها وجل, وهذا عز الله قدر ما كراهة عن القلب حبس الثالث: وهو
أن يههرى المههدبر, قههد المملههوك المخلوق الضعيف السنسان ير وأدقها, قد

مملههوء قلبههه يفعههل, لكههن أن ودون يتكلم أن دون بالله والعياذ ظلمه ربه
ذلههك, هههذا أشههبه مهها أو ظلمه تعالى الله أن ورؤية السخط من الله على
للصههبر بالنسههبة يكههون مهها أبخطههر عنه, وهههذا القلب يتخلى أن أيضا يجب
القدار.  على
)) حرف على الله يعبد من الناس (( ومن:  وجل عز الله قول اتل

اطمننأن خيننر أصابه (( فإن راسخة عبادة هي طرف, ما يعني حرف
والخننرة النندنيا خسننر وجهننه علننى انقلب فتنة أصابته وإن به

وفتنههة المصههائب فتنههة يشههمل ) وهههذا) المننبين الخسننران هننو ذلك
طههرف, إن علههى لكنههه البخر واليوم بالله يؤمن من الناس الشبهات, من

فههي يشككه أحد جاء مشي, وإن أحد جادله ول أحد سناقشه ول بخير أصابه
أيضا الناس والبخرة, من الدسنيا وجهه, بخسر على شك, فاسنقلب المر هذا
من إليه يحتاج وما والولد بالموال عليه الله أسنعم قد سنعمة في يكون من

إذا مههن النههاس كلهههم, مههن بههه أهله فقد بحادث يكملها, فأصيب أو الدسنيا
سخط كراهة الله قضاء الله, يكره على يسخط حرف على الله يعبد كان

جهههل مههن ربه, وهذا على يتسخط يصبه, ل لم أسنه يتمنى أسنه كراهة هو ما
أصههابك إذا الههذي الكريههم الههرب وجههل, هههذا عههز للههه ملههك السنسان, أسنت

تسههخط أثابههك, كيههف فصبرت بضراء أصابك أثابك, وإن فشكرت بسراء
ولههه شههاء بمهها فيههك يتصههرف وعبههده ملكههه وأسنههت الكريم الرب هذا على

الربخاء.  عند البلء, والشكر عند الصبر وظيفتك ؟ فعل فيما الحكمة



وهههو وأتمهها أعلههها أقسهام: الول ثلثههة أسنهه تههبين الن الصبر أن فالمهم
الصهبر اللههه, والثههالث معصهية عههن الصههبر الله, الثاسني طاعة على الصبر
الثالث.  ثم الثاسني ثم الول الله, وأفضلها أقدار على

علههى جسههده, صههبر فههي وبلء بخلقه في ببلء أصيب السلم عليه يوسف
عنههدها العزيههز امههرأة وهي مغلق مكان في العزيز امرأة وهذا, دعته هذا
أيضهها, مهها فتاههها وهو غيرها عند ليس ما الجمال وربما والزينة الحلي من
أن بخههال, وهههم مكههان فههي سنفسههها إلههى عندها, دعتههه شرفا منها أكبر هو

بههها الربوبيههة, فهههم أمر ملحظة عنها يغيب قد البشرية النفس لن يفعل
عههز اللههه برهههان رأى هم أن بعد بها, لكن وهم به همت السابقة هي لكن

(( ربفههامتنع, وقههال:  عيههن رؤيها كأسنههها اليهة البرههان اللههه وجهل, أراه
المعصههية, عههن صههبر  هههذا)) إليننه يدعونني مما إلي أحب السجن

أحههد, عليه يطلع ل مكان في الجميلة سيدته مع شاب عظيم, فتى وصبر
بضع السجن في سجن, لبث حبس جسده في عنها, وأوذي كف هذا ومع

يخههرج أن أبههى بههه ائتههوسني قههال لمهها الملك إن صبر, حتى ذلك ومع سنين
شك ل يخرج, وهذا أن قبل براءته ليتبين ؟ حصل ماذا النسوة تسأل حتى
المعصههية, لن عههن الول, الصههبر ؟ أعظم الصبرين أي عظيم, لكن صبر

بابختياره.  وليس صبر ما أو صبر حاصل حاصل السجن
كل  يتضمن)) (( فاصبروالسلم:  الصلة عليه لرسوله تعالى الله قول

أحكههام فههي النههاس أصههبر وسلم عليه الله صلى سنبينا كان القسام, ولهذا
)) حننق اللننه وعد (( إناللههه, وقههوله:  أحكههام على الناس وأصبر الله
حق.   الله وعد بأن مؤكدة جملة هذه

)) بعننذابهم اللننه وعد " (( إنتعههالى:  اللههه رحمههه المؤلههف ويقههول
اللههه وعههد إن تعالى, بل الله رحمه المؤلف من قصور  وهذا)) " (( حق
سياق في أسنه لول أيضا ذلك من أعم بأسنه قلنا لو حق, بل وسنصرك بعذابهم
شيء, كل  في)) حق الله وعد (( إن أعم أسنه لقلنا الكفار مع المحاجة

شيء. كل وفي الجنة وفي وسنصرك هؤلء عذاب في
ثههابت حق فهو به الله وعد ما واقع, فكل ثابت أمر  أي)) (( حقوقوله: 

يههأتي الوعد إبخلف لن ؟ هذا قلنا لماذا قدرته؛ وكمال صدقه لكمال واقع
بههه, واللههه وعههد ما تنفيذ عن عجزه وإما الواعد كذب أمرين: إما أحد من
قدرته.  وكمال صدقه لكمال الميعاد يخلف ل وجل عز

نتوفينننك أو نعنندهم الذي بعض نرينك فإما حق الله وعد (( إن
"إعرابههها:  فههي المؤلههف  يقههول)) نرينك (( فإما) ) يرجعون فإلينا



أول الشننرط معنننى تؤكنند زائنندة وما مدغمة الشرطية إن فيه
هههذه )) الفههاء سنرينههك (( فإمهها آبخره؛  إلى" آخره تؤكد والنون الفعل

تعهالى: قهوله فهي كزيادتها وهي للتوكيد زائدة شرطية, وما عاطفة, وإن
حههذفت لههو زائههدة ) أيامهها: مهها) الحسنى السماء فله تدعوا (( أيما

للتوكيههد الزيههادة بحههروف يههؤتى الكلم, لكههن تههدعوا, لسههتقام وقيل: أيا
مهها تههأتي سنرينك, استقام, لكنههها وقال: إن ما حذفت  لو)) نرينك (( إما

للتوكيد. 
اليههاء وهههي آبخههره فتح على بني لكنه مضارع فعل  سنري)) نرينك (( إما
طيههب. التوكيههد به مفعول للتوكيد, والكاف التوكيد, والنون بنون لتصاله

الراءة هههو الههذي الفعههل هههذا فصههار أولههه (ما) في الكلم, و آبخر في هنا
والكهاف آبخهره؛ فههي التوكيههد وسنهون أولههه في الزائدة بمؤكدين: ما مؤكدا

الرؤيهة كسها, لن باب من هنا ثان, وسنري مفعول وبعض أول مفعول هذه
مفعههولين, تقههول: سناصبة صارت التعدية عليها دبخلت لما بصرية, لكن هنا

أجههل مههن النجههم, مفعههولين أريتههه فلن واحههد؛ النجههم, سنصههبت رأى فلن
يههري أرى أصههلها ربههاعي سنههري لن مثلههها رأى, هههذه علههى الهمههزة دبخول

وسنري. 
" (( فإمننا تههراه فههأسنت  يعنههي)) نعنندهم الذي بعض نرينك (( فإما
وجننواب حياتننك في العذاب من )) به نعدهم الذي بعض نرينك

(( إمنناقههوله:  فههي إن الشههرط جههواب"  فذاك أي محذوف الشرط
اللههه وأقههر بعينههك رأيته فقد سنعدهم الذي بعض أريناك إن  يعني)) نرينك

سنرينههك أن قبههل  يعنههي)) نتوفينك (( أو المطلههوب هههو به, وهذا عينك
(( أووقههوله:  عظيههم تهديههد بهههم, هههذا  وسنريك)) يرجعون (( فإلينا
(( فإماقههوله:  قسههيم سنرينههك, وهههي علههى معطوفههة  هذه)) نتوفينك

سنعذبهم ثم سنتوفاك أن وإما موتك قبل العذاب ترى أن إما  يعني)) نرينك
في جاء وأبقى, ولهذا أشد البخرة عذاب فإن أشد إلينا, وهذا الرجوع بعد

فههي بالعقوبهة لهه عجههل شخصهها أحب إذا وتعالى سبحاسنه الله أن الحديث
يهوم بهه يهوافي حهتى تركهه مجتمعههه, وإل أو أهلههه أو بهدسنه أو بماله الدسنيا

القيامة. 
العننذاب, أشنند )) فنعننذبهم يرجننون فإلينننا نتوفينننك " (( أو

سنتوفينههك أو ؟ المحههذوف  أيههن" فقط للمحذوف المذكور فالجواب
يرجعون.   فإلينا توفيناه يعني: إذا

قههوله: فهي بهه أمهر تعههالى اللههه لن الصههبر وجوب الكريمة الية هذه في



الوجوب.  المر في الصل لن واجبا كوسنه  ووجه)) (( فاصبر
الله كتاب في المر في الصل هل الصوليون فيها ابختلف المسألة وهذه
؟ الندب الصل أو الوجوب وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة

النههدب قلنهها بههه, وإذا ملزمهها به المأمور هذا كان الوجوب قلنا: الصل إن
عليههه, وهههذا شههيء فل تركههه وإن بخير فهو فعله بالخيار, إن السنسان صار
من مسألة سنظر, وهذه فيه أيضا التدليل إشكال, وعند محل التطبيق عند

 ... سنبحثها الفقه أصول
المههر والمههراد ؟ النههدب أو للوجههوب هو هل المر في ابختلفوا الصوليون

واضههح, فيه فالمر القرينة عليه دلت ما القرينة, أما عن المجرد المطلق
فهههو السههتحباب علههى دلههت واجههب, وإن فهههو الوجههوب علههى دلههت إن

فهههو التهديههد علههى دلههت مباح, وإن فهو الباحة على دلت مستحب, وإن
شنناء (( فمنننالتهديههد,  ؟  المعنههى)) شننئتم مننا (( اعملواللتهديد: 
)). فليكفر شاء ومن فليؤمن

؟ للسهتحباب أو للوجهوب هو هل قرينة كل عن المجرد المر المراد لكن
أسنههه قههال مههن أدلههة, ومنهههم للوجههوب, ولهههم أسنههه قههال مههن العلمههاء مههن

أدلة.  ولهم للستحباب
الذين (( فليحذر:  تعههالى قههوله بمثههل يسههتدلون بههالوجوب القههائلون

)) أليننم عننذاب يصننيبهم أو فتنة تصيبهم أن أمره عن يخالفون
على إذن وجل, فيدل عز الله أمر بخالف فيمن الوعيد على يدل هذا قالوا

قهال: وسهلم عليهه اللهه صلى الرسول إن أيضا للوجوب, وقالوا المر أن
عنننه نهيتكننم ومننا اسننتطعتم مننا منننه فنناتوا بننه أمرتكننم ( مننا

مننا ( ائتننواقههال:  لسنههه الوجههوب علههى يههدل أيضهها  وهههذا) فنناجتنبوه
نهيتكننم ( وما الههواجب فههي يكون إسنما التعبير هذا  ومثل) استطعتم

ثههم كههذا افعههل لعبههده السههيد يقول أن عادة يقبح  ولسنه) فاجتنبوه عنه
مكروه.  عنه منهي والقبيح قبيحة المر مخالفة يخالفه, فتكون

مههأمورا كههوسنه فيقولههون: إن الستحباب المر في الصل بأن القائلون أما
أمههر ما ترك إذا السنسان سنأثم الذمة, فل براءة فعله, والصل على يدل به
أجمههع المههر فيههها كههثرة وأدلههة كههثيرة مسههائل وجههدسنا بدليل, ولسننهها إل به

للوجوب.  المر بأن القول يوهن للستحباب, وهذا أسنها على العلماء
فههي كههان وإذا للوجههوب فهههو عبادة في المر كان فقالوا: إذا قوم توسط

الطلق أو للوجههوب بههأسنه الطلق مههن أقرب للستحباب, وهذا فهو آداب
فليههس هههذا ومههع يكههون ما أقرب هو التفصيل هذا للستحباب, يعني بأسنه



واجبة.  وهي الداب في أوامر تأتي قد بمنضبط, بل
فههي الصههل أن المسههألة هههذه فههي يقههال ما سنقول: أقرب حال كل فعلى

فنتعبههد, والصههل بههها وأمرسنهها للعبادة بخلقنا لسنا الوجوب التعبد في الوامر
يقال ذلك للستحباب, ومثل هذا مثل كالداب العبادة غير في الوامر في
للكراهة.   أو للتحريم هو هل النهي في

ولبههد حق وجل, وأسنه عز الله وعد وقوع : إثبات الكريمة الية فوائد ومن
تههدل إن بههه مؤكههدة جملة ) وهذه) حق الله وعد (( إن:  يقع, لقوله أن

طيب.  يقع أن لبد الله وعد أن على
اللههه يمههن أن يقههع, إل أن ولبههد حق وعيده سنعم, حتى ؟ كذلك وعيده هل
بعههض قههال كمهها يقههال واقههع, ل وعيههده أن فالصههل بالعفو, وإل وجل عز

كلههه سنقههول حههق؛ فهههو الوعههد وأما بحق وليس بواقع ليس الناس: الوعيد
كرم. والعفو عنه وتعالى سبحاسنه الله يعفو قد الوعيد حق, لكن

مههن: يتكلم, تؤبخههذ الله أن الله كلم الكريمة: إثبات الية هذه فوائد ومن
تعههالى اللههه أن شههك بههالقول, ول يكههون الوعههد لن))  الله وعد (( إن

كننان لننو (( قلوتعههالى:  تبههارك اللههه قههال لكلمههاته سنفاذ ل يتكلم, وأسنه
ربنني كلمات تنفد أن قبل البحر لنفد ربي لكلمات مدادا البحر

ه الله كلمات تنفد أن قبل البحر البحار, لنفد كل يعم جنس اسم ) البحر)
ا بهه, البحهار يكتهب حهبر كهان لو ه الله سبحان تنفهد أن قبهل لنفهدت كله
ووتعالى:  الله, وقال كلمات لل لو لما ((  نن فض ففي لأ ور ل

ل ون ا ةة فم لر لج مم لشنن وقال لأ

رر أقلما كان الشجر من الرض في الذي أن لو يعني))  وح لب ول لوا ره ((  دد رمنن لي
ون فه فم فد وع رة لب لع وب ةر لس رح وب لما البحر بمداد بالقلم وكتب يعني))  لأ وت ((  لد فف لن

رت لما فل فه لك نل لسنههه وجل عز الرب عظمة على يدل ] وهذا27: ) [لقمان) ال
لرادة منتهههى فيكههون, ول كههن لههه يقههول إسنما أمرا أراد الكون, وإذا مدبر
طيب.  الله
بصوت, ؟ صوت بل أو بصوت يعني مسموع قول وجل عز الله قول وهل
وقربناه اليمن الطور جانب من (( وناديناه:  قال تعالى الله لن

عهن ثبهت فيمها صريحا الصوت بصوت, وورد إل ومناجاة سنداء ) ول) نجيا
آدم ( ياالقيامههة:  يههوم يقههول تعالى الله أن وسلم عليه الله صلى النبي

أن يننأمرك اللننه بصننوت: إن وسننعديك, فينننادي فيقول: لبيك
 إلههى) النار بعث وما رب قال: يا النار من بعثا ذريتك من تخرج
بصوت.  يكلم الله بأن صريح هذا آبخره؛

الثلثة:  المشهورة المذاهب منها سنذكر مذاهب المسألة هذه في وهنا



مههذهب وهههذا كلم,ه لسنههه مخلههوق غيههر وحرف مسموع بصوت يتكلم أسنه
والمعنى.  اللفظ هو وجل عز الخلف, فكلمه وأئمة السلف
مخلهوق, وحههرف مسهموع بصههوت يتكلههم تعههالى اللههه الثاسني: أن والقول
اللههه كلم القههرآن يقولون: إن الذين الجهمية مذهب كلمه, وهذا والكلم

مخلوق.  عندهم الله كلم كل مخلوق, لن لكنه
هههو كلمه مخلوق, إسنما بحرف ول بصوت يتكلم ل أسنه يقولون من والثالث
سنفسههه, فههي الههذي هههذا عههن يعههبر شيئا يخلق بنفسه, لكن القائم المعنى
وتشههريف, تكريههم إضافة وجل عز الله إلى ويضاف المخلوق هذا فيسمع

هههم أسنهههم يقولههون الكلم, والههذين أهههل هم الذين الشاعرة مذهب وهذا
في للسلم, وهم اسنتصروا الذين الباطل, وهم عن المعتزلة دافعوا الذين

كسروا.  السلم لحرب ول اسنتصروا للسلم ل الحقيقة
علههى اتفقههوا الجهمية, لسنهههم قول من شر الكلم في قولهم سنقول قد بل
مخلههوق, لكههن القههرآن أن مخلههوق, وعلههى اللههه كلم مههن يسههمع مهها أن

وليههس مخلههوق يقولههون اللههه, وهههؤلء كلم وهو مخلوق يقولون الجهمية
القههائم المعنههى هههو قههالوا ؟ اللههه كلم عنههه, ويههن عبههارة هو بل الله كلم

بنفسه. 
بمهها علههم علههم، هههو وإسنما كلما ليس بالنفس القائم المعنى أن والحقيقة
بآيههة اسههتدلوا أسنهههم كلمههه, والعجيههب هههو هذا فيقولون كلم من سيخلق
وشعر: 

لننول أنفسهم في (( ويقولون:  يقول تعالى الله إن فقالوا الية أما
النفسي. القول ) فأثبت) نقول بما الله يعذبنا

قال:  الشاعر إن فقالوا الشعر أما
 دليل الفؤاد على اللسان جعل     وإسنما الفؤاد لفي الكلم إن

القلب.  يعني الفؤاد
اللههه رؤوسههكم, لن على هي بل لكم فيها دللة فل الية : أما لهم فنقول
)) أنفسننهم في (( ويقولون:  فقال قيده بل القول يطلق لم تعالى
عننن تجنناوز الله ( إن:  وسههلم عليههه اللههه صههلى الرسول كقول وهذا

إسنههه يقههال أن يمكههن ل النفههس  وحههديث) أنفسها به حدثت ما أمتي
وقيههل: أسنفسهههم في حذفت لو بقيد, ولهذا إل قول أسنه يقال أن ول حديث

ن كلم منهه الله, فيفههم يعذبنا لول ويقولون ان, لك هم ههم باللس بأسنفس
حههق سنقههوله ما سنقول, إذن بما الله يعذبنا منهم: لول الواحد يقول يقدرون

سنفسه.  في السنسان يقدره يعذبنا, هذا لم الله لن



الشههاعر البخطههل قههول  فهههو" الفننؤاد لفي الكالم " إنالشعر:  أما
أن يجههب فههإسنه موافههق أسنه فرض اللسن, وعلى تغير بعد النصراسني, قاله

ثههم الفههؤاد فههي أول يقههدر ما هو المعتبر الكلم إن المعنى أن على يحمل
يعتههبر ل اللسههان علههى يسههبق الههذي الكلم يعتبر اللسان, ولهذا به ينطق
أول يكههون الههذي هو المعتبر الرصين الحقيقي به, فالكلم يؤابخذ ول كلما
غيره.   يحتمل ل الذي البيت معنى باللسان, هذا عنه يعبر ثم القلب في

بخارج أمر هذا أن بعضهم يقول المور أشد من القلبي : التسخط الطالب
؟ أجده هذا ومع وأدافعه سنفسي في أجد هذا, لكن أكره فأسنا طاقتي عن

المقههدور التقدير, كراهههة وكراهة المقدور كراهة بين فرق : هناك الشيخ
هو هذا التقدير كراهة بأذى, لكن يصاب أن يكره السنسان, كل طبيعة من

أسنههك ذلههك لههك اللههه, فيولههد فعل هو حيث من الله تقدير تكره المراد, أن
يقههدر كيههف ؟ الرب هذا : ما يقول ه بالله أعوذ ه وجل عز الله تبغض ربما
 ؟ التقدير هذا علي

سههوف طبعههه يلئم ل بما يصاب إسنسان منه, كل فلبد المقدور كراهة أما
الشيء.  هذا يكره

للههه, أبههدا, تقههدير هههو حيث من الله قدر ما يكره مؤمنا إسنساسنا أن تفكر ل
بعيههرك تذبههح أسنت ألست ؟ الشيء هذا تكره كيف لله مملوكا أسنت ألست
تقههديره تكههره أن ملكك, احذر هو لكن ؟ الشيء هذا يكره والبعير وتأكله

منه.  لبد شيء فهذا مقدور هو حيث من تقدير, أما هو حيث من
؟ موته قبل لنبيه الله أراه مما يعتبر بدر في وقع ما : هل الطالب
رسوله سلى وجل عز الله كثيرة, لكن أشياء موته قبل أراه : سنعم الشيخ

وعدسناك.  ما بهم يقع أن قال: لبد
يتكلههم يكههن لههم العههالم يخلق أن قبل الله أن يقال أن يصح : هل الطالب

؟ مخاطب يوجد لم لسنه
يههزال ول يههزل لههم تعههالى اللههه إن هكذا, سنقههول سنقول أن يجوز : ل الشيخ

بههه يثنههي بما يتكلم ل, قد ؟ مخلوق بمخاطبة يتكلم أن يلزم متكلما, وهل
يقول ذلك, كما أشبه وما الحد الواحد الله يقول: أسنا أن سنفسه, مثل على
أحههد يجيبههه  مهها)) اليننوم الملك (( لمنالقيامههة:  يههوم وجههل عز الله

 ... )) القهار الواحد (( للهفيقول: 
وأبههدا, ول أزل بالكمههال موصههوف تعههالى كمال, والله صفة سنقول: الكلم

أثههاروا مثل فالههذين الفعال مخاطب, وكذلك هناك يكون أن هذا من يلزم
الواقههع, فههي النصههوص عههن بعيدون ذلك, هم أشبه وما التسلسل مسألة



وقههت فههي يكن لم وأسنه فعال يزال ول يزل لم تعالى الله أن علموا لو وإل
ل فينهها المفعول, حتى الفعل من يلزم الفعل, ول عن معطل الوقات من

شههيئا, ينتههج ول السنسان يتحرك مفعول, قد هناك يكون أن فعلنا من يلزم
وهههو الزمنههة مههن زمان تعالى الله على يمر أن يمكن ل يقال الفعل لكن

الفعل.  عن معطل
عجههز عن قلنا عجز, فإن غير عن أو عجز عن هذا تعطله يقال أن إما لسنه

فالتسلسههل يمنعههه, إذا الههذي سنقول: مها عجز غير عن قلنا بلية, وإن فهذا
أسنههي المسههتقبل, مههع في ممنوعا ليس أسنه كما الماضي في بممنوع ليس

السههلف يكن منه, ولم فائدة ل كلم لسنه هذا في الناس يتكلم أن أكره أسنا
مهها وصههار المعمعههة هههذه فههي وأدبخلوسنا الكلم أهل جاءسنا به, لكن يقولون

كان. 
: ... ؟ الطالب
ددر هذا : يجوز الشيخ ددر فعل هذا الله وهذا, ق مبتههدأ بخههبر اللههه ماضي, وق

الله.  قدر هذا محذوف, والتقدير
ود:  الرجيم الشيطان من بالله : أعوذ القارئ لق لل لو لنا ((  ول لس ور أ

لال ل رس ون رر فم
لك فل وب وم لق ره ون ون فم لنا لم وص لص لك لق وي لل وم لع ره ون فم ون لو وم لم وص لل رص وق لك لن وي لل لما لع لو
لن ةل لكا رسو لر ون فل لي لأ فت وأ ةة لي لي نل فبيآ فن فإ وذ فإ فه فب نل لذا ال فإ لء لف رر لجا وم فه لأ نل لي ال فضنن رق

قق لح ول لر فبا فس لخ لك لو فل لنا لن ره رلو فط وب رم ول ره ا نل فذي * ال نل لل ا لعنن رم لج ركنن لم لل لعننا ون لل ا
ربوا لك ور لت لهننا فل ون لهننا فم ون فم لن لو رلو رك وأ ره لتنن نلنن فذي * ال نلنن لل ا لعنن رم لج ركنن لم لل لعننا ون لل ا
ربوا لك ور لت لها فل ون لها فم ون فم لن لو رلو رك وأ وم لت رك لل لو لها *  رع ففي فف لنا رغوا لم رل وب لت فل لهننا لو وي لل لع

لة لج وم ففي لحا رك فر ردو لها رص وي لل لع للى لو لع فك لو ول رف ول لن ا رلو لم وح ).) رت
ود:  تعههالى اللههه قههال الرجيههم الشههيطان مههن بالله : أعوذ الشيخ لق لل لو  ))

لنا ول لس ور أ
لال ل رس ون رر لك فم فل وب وم لق ره ون ون فم لنا لم وص لص لك لق وي لل وم لع ره ون فم ون لو وم لمنن للنن

وص رص وق لك لن وي لل ).  ) لع
اللههه وعههد الكريمة: أن الية فوائد ) .من) حق الله وعد إن (( فاصبر

(( إنقههوله:  فههي بذلك الله صرح كذلك, وقد وهو يقع أن بد ل ثابت حق
)). الميعاد يخلف ل الله

الصههلة عليههه للرسههول المكذبين هؤلء الكريمة: تهديد الية فوائد ومن 
آجلههة بعقوبة يتوفى, وإما أن قبل عاجلة بعقوبة أمرين: إما بأحد والسلم

أو نعنندهم الننذي بعننض نرينننك (( فإمننا:  لقههوله القيامههة يههوم فههي
) .) يرجعون فإلينا نتوفينك

بابختيههار الله, وليست إلى كلها المور مرجع الكريمة: أن الية فوائد ومن



(( فإمالقوله:  البخرة في أو الدسنيا في سواء شاء ما يقدر الذي فهو أحد
)). نتوفينك أو نعدهم الذي بعض نرينك
بعننض نرينننك (( فإمالقههوله:  عده غليل يشفي العدو عذاب أن ومنها
شههك فل لعههدوه تعالى الله عذاب رأى إذا السنسان  فإن)) نعدهم الذي

غليله. يشفي أسنه
بمصههيبة, لن عههدوسنا اللههه أصههاب إذا سنفههرح أن بههأس ل أسنههه فوائههدها ومن

 لجههل)) نعنندهم الذي بعض نرينك (( فإماتعالى:  قوله أن الظاهر
أو فيضههاسنات أو صههواعق أو بخسف أعدائنا أصيب بذلك, فإذا عينه تقر أن
يصههيبنا بمهها يفرحون أعداءسنا لسنهم علينا لوم فل بهذا وفرحنا ذلك أشبه ما

العمل.  جنس من فالجزاء
 وهههذا)) يرجعننون (( فإلينننالقوله:  الله إلى الخلق رجوع إثبات ومنها
إلههى شههيء, المرجههع كههل وفههي والوقات الحوال في شيء كل في عام
 وحده.  الله
مننن منهننم قبلننك مننن رسننال أرسلنا (( ولقد:  وجههل عههز قال ثم

مؤكههدة هذه ) الجملة) عليك نقصص لم من ومنهم عليك قصصنا
أرسلنا لقد المحذوف, والتقدير: والله والقسم وقد مؤكدات: اللم بثلثة
بتبليغهه, ويهؤمر بشهرع إليهه يهوحى بشههر قبلك, والرسول: هههو من رسل
النههبي ليبلغ, وأمهها وجل عز الله قبل من رسول, أي: مدفوعا سمي ولهذا
شههرع يجدد أسنه بتبليغه, بمعنى يكلف لم ولكن بشرع إليه أوحي بشر فإسنه
وإذا بههه؛ فيقتههدوا النههاس همم يحيي حتى ه رسول قبله كان إن ه قبله من
الصههلة عليههه آدم أحههدا, فههإن إليهم يرسل لم رسول إلى الناس يحتج لم

أوحههاه بما تعالى لله يتعبد سنبي رسول, هو يكن ولم سنبيا كان فإسنه والسلم
: تعالى الله قال كما بعد يختلفوا لم الناس لن يرسل لم إليه, ولكن الله

ومنذرين مبشرين النبيين الله فعبث واحدة أمة الناس (( كان
اختلفننوا فيمننا الننناس بيننن ليحكننم بالحق الكتاب معهم وأنزل

العلههم أهههل بعههض قههال البختلف, ولهذا بعد أرسلوا إسنما ) فالرسل) فيه
اللهه فبعههث فههابختلفوا واحههدة أمهة النهاس الكريمهة: كهان اليهة تقدير أن

دل مهها منههها حههذف حذف, أي إيجاز الية في مبشرين, وقال: إن النبيين
وأمههر بشرع إليه أوحي الرسول: بشر حال كل حذفه, على على السياق
بتبليغه. 

إلى يرسلون كاسنوا الرسل  وهؤلء)) قبلك من رسال أرسلنا (( ولقد
( وكانجههابر:  حههديث مههن الصههحيحين فههي ذلههك ثبت كما فقط أممهم



(( ومننا ) عامة الناس إلى وبعثت خاصة قومه إلى يبعث النبي
أرسههل أمههة وجههل, كههل عز الله قال كما))  نذير فيها خال إل أمة من
ومنهننم عليننك قصصنننا مننن (( منهم الحجة لتقوم رسول إليها الله
قصصههناهم تبعيضههية, أي: بعضهههم  من: هههذه)) عليك نقصص لم من

العلههم: وإسنمهها أهههل عليك, قههال سنقصص لم بهم, وبعضهم وأبخبرسناك عليك
ومهها الجزيههرة مههن كاسنوا من وسلم عليه الله صلى رسوله على الله قص

كاسنوا من الله, أما قصه العرب, فلهذا في بقية له هؤلء أبخبار حولها, لن
فهههؤلء البعيههدة الماكن من ذلك أشبه ما أو آسيا شرق في أو أمريكا في
 شيء.   سنبئهم من علينا يقص لم

)) عليننك نقصننص لننم مننن ومنهم عليك قصصنا من " (( منهم
بننني مننن آلف نننبي: أربعننة آلف ثمانيننة بعننث تعالى أنه روي

رحمههه بههالمؤلف  وجههدير" الناس سائر من آلف وأربعة إسرائيل
بنههي من يكون يصح, كيف ل هذا التمريض, لن بصيغة روي يقول أن الله

النههاس سههائر آلف, ومههن أربعههة كههثيرة أمم عن متأبخرون وهم إسرائيل
بههه تقههوم مهها وحين وقت كل في أرسل الله إن بعيد, بل آلف, هذا أربعة

الحجة. 
علينهها, يعنههي ليس فإسنه لنا قلنا ل, وإن ؟ هؤلء عدد عن سنبحث أن لنا وهل

بههل سنبحههث؛ أن علينا سنقول أن سائغا يكن لم للطلع سنبحث أن قيل: لنا لو
سنعلم.  لم ومن منهم علمنا وبرسله, من بالله سنقول: آمنا

بننإذن إل بيآيننة يننأتي (( أن )) منهننم لرسول كان (( وما: "  قال
 مهها: سنافيههة,)) كننان (( ومننا قههوله: " مربوبننون عبيد لنهم) ) الله

كههان, بآيههة: اسههم يههأتي سناقص, ولرسوله: بخبره, وأن ماضي وكان: فعل
سنعم.  الله بإذن إل بآية أحدهم إتيان كان أي: وما
الرسههل أن ) يعني) الله بإذن إل بيآية يأتي أن لرسول كان (( وما
؟ هههذا يملكون الذين هم هل آيات, لكن الله آتاهم والسلم الصلة عليهم
آية: وأوتي إل رسول من ما أسنه بين تعالى الله الله, ولكن عند من ل, هذا

يههؤمن البينههات, حههتى باليات ) يعني) بالبينات رسلنا أرسلنا (( لقد
هكههذا رسههول بعههث لههو الله الله, لن عند حجة لهم يكون ل البشر, وحتى

يقبلههوا لههن الناس بآية, فإن يأتي الله, ولم رسول الناس, وقال: إسني إلى
ن لبد الرسالة, لكن يدعي أن كاذب لكل لمكن منه, وإل آيهات, آيهات م

يههأتي أن لرسههول يمكههن ل هذا رسول, ومع أسنه على أيضا, واضحة بينات
الله.  بإذن إل بآية



بآية الرسول يأتي أن كوسنا الله أذن الكوسني, إذا )) الذن الله بإذن إل(( 
المرسل من بطلب بآية يأتي ابتداء, وقد بآية يأتي قد بآية, والرسول أتى

عليههه للرسههول قههالوا قريشهها أن الصههحيح الحههديث فههي جههاء إليهم, كمهها
علههى إحداهما فلقتين فاسنفلق القمر إلى آية, فأشار والسلم: أرسنا الصلة
(( إنذلههك:  مههع ذلك, ولكههن الناس المروة, وشاهد على والثاسنية الصفا
سههحرسنا محمد ) قالوا: إن) مستمر سحر ويقولوا يعرضوا آية يروا

يآبخههذوا لههم طلبوههها الههتي اليههة يعينههوا لههم لمهها يتصدع, ولكههن لم والقمر
اللههه عاجلهم يؤمنوا لم ثم طلبوها التي الية عينوا إذا المم بالعقاب, لن

بالعقوبة. 
(( إل صههدقه علههى علمههة  أي)) بيآيننة يأتي أن لرسول كان (( وما

ألسههنة علههى جههرى يقل: بمعجزة, وقههد ولم قال: آية  وهنا)) الله بإذن
هههذه بالمعجزات, ولكن السنبياء آيات تسمية الله رحمهم العلماء من كثير

سنقههول ول النههبي بآية, سنقول: آيههة سنعبر أن الولى سديدة, بل غير التسمية
معجزة: 
القرآسني.  التعبير هو هذا أول: لن

مهن السههاحر, وتهأتي مهن الرسههول, وتهأتي من تأتي المعجزة وثاسنيا: لن
سنعههبر أن السههليم البشر, فالتعبير عنه يعجز ما هؤلء من الشياطين, يأتي

بآية: 
القرآن.  أول: لموافقة
وغيره.  الرسول من تكون المعجزة والثاسني: لن
ممهها الرسههول هههذا بههه جههاء مهها أن إلههى إشارة فيها آية كلمة والثالث: أن

علههى بآيههة التعههبير رجحههان تبين أشياء ثلثة علمة, فهذه آية البشر يعجز
بمعجزة.  التعبير


